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Geacht college, 
 
Graag ontvangen wij schriftelijk antwoord op de onderstaande vragen. 
 
Gemeentelijke subsidies 
 
Ieder jaar gaat er subsidiegeld naar vele verenigingen, organisaties en instanties 
binnen en buiten onze gemeente. Wij gaan er vanuit dat dit goed besteed wordt 
maar in algemene zin hebben wij daar de volgende vragen over: 
 
 Wat is de periodiek van het evaluatiegesprek dat wordt gevoerd met iedere 

ontvanger? 
 Wordt bij dit gesprek ook het financieel verslag besproken in relatie tot de 

subsidie? 
 Wordt bij de evaluatie ook gekeken naar de financiële draagkracht en het 

eigen vermogen van de verenigingen, organisaties of instanties? 
 Zijn er vooraf indicatoren besproken op basis waarvan een verleende subsidie 

succesvol is (prestatie) en eventueel kan worden verlengd? 
 
3.1 Zorg en hulp 
 
Begeleiding statushouders  
 Wat is het bedrag van het wettelijke en niet wettelijke deel dat de gemeente 

uit geeft aan de maatschappelijke begeleiding van statushouders? 
 Wat zijn de besparingen in financiële opzicht als we de duur van de 

maatschappelijke begeleiding beperken tot 12 maanden? 
 Wat zouden de nadelen van het inkorten van de begeleiding kunnen zijn? 
 
Activiteitensubsidie sociaal domein 
 Welk doel dient deze subsidie? 
 Welke activiteiten of initiatieven komen in aanmerking voor deze subsidie? 
 Wat is de maximale bijdrage waar men per subsidieaanvraag aanspraak op 

kan maken? 
 Aan hoeveel verenigingen, organisaties of anderszins is deze in de afgelopen 

3 jaar (per jaar) verstrekt? 
 
Subsidie inwonerinitiatieven 
Zie vragen Activiteitensubsidie sociaal domein 
 
  



3.5 Leefomgeving 
 
Temporiseren projecten wegen 
 Kan u een overzicht geven van de projecten die hier worden bedoeld? 
 Kan u aangeven wat de raming per project is? 
 Kan u onderbouwd aangeven bij welke projecten uitstel niet mogelijk en bij 

welke uitstel niet gewenst is? 
 
Financiële reserve warmtetransitie 
 Is de reserve alleen opgebouwd uit geld dat het Rijk beschikbaar heeft 

gesteld voor de uitvoering van de warmtetransitie? 
 Zo nee, wat is dan de bijdrage van het Rijk geweest? 
 
Subsidie duurzame initiatieven 
Zie vragen Activiteitensubsidie sociaal domein 
 
Afschaffen bladkorven 
Inwoners zullen naar verwachting meer blad in de (groen)containers deponeren 
en de gemeente heeft mogelijk meer werk om het blad op te ruimen. 
 Ontstaan er extra kosten als de bladkorven niet worden geplaatst? 
 Indien er een ongeval plaatsvindt op de openbare weg door gladheid wegens 

afgevallen blad, kan de gemeente hiervoor aansprakelijk worden gesteld? 
 
Opheffen bruisfonds 
Zie vragen Activiteitensubsidie sociaal domein 
 
3.6 Belastingen en inkomsten 
 
Precario verhogen 
Bij de OZB heeft u eerder voorbeelden gegeven wat de aanpassing voor gevolgen 
heeft voor eigenaren van een huis van bijvoorbeeld € 200.000,00. 
 Kan u aangegeven wat de gevolgen zijn van het verhogen van de precario 

voor een gemiddelde ondernemer? 
 
Extra onroerende zaakbelastingen 5% 
Op 1 januari moeten alle gemeente de WOZ gaan waarderen op basis van m2. 
Bij de belastingaanslag van 2020 was de berekening nog weergegeven in m3. 
Op de totale omvang van het bedrag dat de gemeente wil op halen met de OZB 
maakt het niets uit. Maar in individuele gevallen kan een wijziging van deze 
systematiek zowel voordelig als nadelig uitvallen. 
 Kan u aangeven wat de maximale range is die door deze wijziging van de 

systematiek kan ontstaan voor individuele gevallen? 
 Bent u bereid om bij extreme verschillen maatwerk toe te passen en u 

dienstbaar op te stellen?  
 Verwacht u meer bezwaren dan andere jaren? 
 Brengt deze wijziging nog (extra) kosten met zich mee? 
 Hoe gaat u inwoners informeren over deze wijziging? 
 
  



3.7 Bouwsteen Bedrijfsvoering 
 
Afschaffen gemeentepagina 
 Welke contractuele afspraken zijn er met de uitgever? 
 Is er onderzocht om alle wekelijkse informatie op één pagina te plaatsen in 

plaats van de huidige twee? 
 Wat een halvering van de ruimte in financiële zin inhouden? 
 Welke gevolgen heeft het halveren van het budget? 
 Welke andere mogelijkheden zijn er om de officiële bekendmakingen bekend 

te maken? 
 Welke voor en nadelen brengt dit met zich mee? 
 
Informatievoorziening 
In het afgelopen jaar hebben we als raad afzonderlijk kredieten beschikbaar 
gesteld voor ICT projecten. 
 Kan u aangeven hoeveel de gehele ICT voorziening ons jaarlijks kost? Op 

hoofdlijnen en uitgesplitst in structurele en incidentele lasten. 
 Welke investeringen verwacht u op termijn nog te moeten doen om GHO 

samenwerking verder te integreren of aan te sluiten bij bewegingen als 
Common Ground? 

 Hoe verhouden onze ICT-lasten (per inwoner) zich tot de andere gemeente in 
GHO verband? 

 Kan het opstellen een (middenlange termijn) automatisering- en 
informatiseringvisie worden gedaan binnen de reguliere formatie? 

 Zo niet. Wat is uw onderbouwde raming van het opstellen van een dusdanige 
visie of visies? 

 
Common ground ICT – infrastructuur 
Zie vragen Informatievoorziening 
 
3.8 Incidentele bezuinigingen 
 
GHO-samenwerking, ICT 
Zie vragen Informatievoorziening 
 
In afwachting van uw reactie. 
 
 
Namens de fractie van Lijst Riel Goirle, 
 
 
 
Mark Verhoeven 
Fractievoorzitter 


